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PRESENTACIÓ

Després de cinc anys la Fundació Romea per a les Arts Escèniques ha consolidat la
seva línia d’actuació gràcies al seus projectes clarament definits. Entre aquests
projectes destaquen el Premi Fundació Romea de Textos Teatrals, les exposicions, les
conferències, els debats sobre el sector, les lectures dramatitzades, els espectacles
de petit format i el curs de Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles.
Entre els projectes de la passada temporada cal destacar el cicle La ciència al teatre
amb motiu del Centenari de la concessió del Premi Nobel de Fisiologia i Medecina a
Santiago Ramón y Cajal, el cicle de contes, poemes i cançons, dedicats al Nadal i a la
poesia durant la Setmana de la Poesia de Barcelona, la trobada de l’escriptor Henning
Mankell amb els seus lectors al Romea durant la celebració de la Setmana de la
Novel·la Negre a Barcelona, i la celebració del Dia Mundial del Teatre al Romea amb
la presència del Premi Nobel de Literatura 2000, Sr. Gao Xingjan; i un seguit
d’activitats adreçades a la societat en general. Finalment fem menció de la favorable
evolució dels mecenes de la Fundació Romea.
La resposta del públic en totes les activitats ha estat molt positiva. Hem constatat un
públic fidel, amant del teatre i de les arts en general que assisteix regularment i de
forma molt participativa als nostres actes. Actualment tenim una mitjana d’assistència
d’unes 150 persones, que s’incrementa quan comptem amb la presència d’una
personalitat destacada internacionalment.
Per tot això, en vistes a la pròxima temporada, la Fundació Romea mantindrà la
constància de les seves activitats (conferències, debats, lectures i espectacles de petit
format), mantenint la seva línia de treball, renovant el compromís que ha assumit amb
les arts escèniques. L’èxit d’aquests projectes i la bona resposta del públic ens animen
a seguir endavant, donant continuïtat a aquestes línies de treball i apostant per noves
activitats que contribueixin a la contextualització del fet teatral del Teatre Romea

Fundació Romea per a les Arts Escèniques
Juny 2007
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1.1. PREMI FUNDACIÓ ROMEA DE TEXTOS TEATRALS

Al març de 2006 es va fallar el III Premi Fundació Romea de
Textos Teatrals. L’obra guanyadora va ser El Cementiri, de
Gerard Guix, que serà representada al Teatre Romea durant
el mes de juliol de 2007 sota el nom de Gènesi 3.0 amb
direcció de Carlos Wagner i música de Josep Sanou.
Aquest prem,i de periodicitat biennal, va néixer amb la voluntat
de fomentar la creació de noves obres de teatre en català i
donar suport a la formació i consolidació de joves dramaturgs.
A l’octubre de 2007 es tornarà a convocar el premi.
Bases del premi.
Els textos teatrals han de ser escrits en llengua catalana i es
presentarà una sola obra per autor/a. L’obra serà original i
inèdita, no representada en cap teatre i no haurà estat
premiada amb anterioritat ni fins al moment del veredicte del
jurat. No s’admetran traduccions, adaptacions o refoses d’una
o de diverses obres preexistents, ja siguin de teatre, de
cinema, novel·la o de qualsevol altra manifestació artística.
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1.2. BANC DE TEXTOS TEATRALS
La Fundació Romea continua fomentant la difusió de la dramatúrgia espanyola
contemporània, donant suport a la creació, la producció i la distribució.
En aquesta línia de suport a les noves creacions contemporànies, continua obert el
procés de rebuda i selecció d’obres en el Banc de Textos, que actualment compta amb
més de 455 obres de teatre. Els textos es poden trobar en el «Banc de Textos Teatrals
virtual», a través de la web de la Fundació Romea (www.fundacioromea.com) per tal
que aquest fons pugui ser consultat públicament.
El banc de textos teatrals va néixer amb l’objectiu de fomentar la difusió de la
dramatúrgia contemporània i donar suport a la creació, difusió i producció de noves
obres teatrals. La convocatòria és d’abast estatal i com a condicions s’exigeix que les
obres presentades no hagin estat mai representades en circuits professionals i que el
seu repartiment estigui format per un màxim de sis actors o actrius en vistes a la seva
posterior producció.
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2.1 PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ROMEA PLUS

L’any 2003 la Fundació Romea va iniciar aquest programa amb la intenció de
complementar la producció i exhibició d’obres en el Teatre Romea.
El Romea Plus té dues facetes diferenciades:


Programa de debats, conferències i activitats sobre el sector teatral i
cultural de la ciutat: el Romea Plus vol esdevenir un centre de discussió
sobre el sector de les arts escèniques i una referència dins de les activitats
culturals de la ciutat de Barcelona.



Programa paral·lel a les obres de la temporada de Romea: el Romea Plus
presenta regularment un seguit d’actes (conferències, exposicions, lectures
dramatitzades) que ajuden a contextualitzar cada una de les obres que es
presenten en el teatre.
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2.2 RESUM DE LES ACTIVITATS 2006-07
Debats i conferències sobre el sector social i cultural
o

Dimarts 17 d’abril (SUSPÉS EL MATEIX DIA PER PROBLEMES D’AGENDA)
20.00 hores
Xerrada - col·loqui sobre política cultural a Barcelona: Cultura a, de, i Barcelona
Amb l’Im. Sr. Alberto Fernández Díaz, l’Exc. Sr. Jordi Hereu, l’Ima. Sra. Imma
Mayol i Beltran, l’Im Sr. Jordi Portabella, i l’Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de
Llobatera
Presentador: Daniel Martínez de Obregón
Moderador: Calixto Bieito

Formació
o

Presentació Quaderns Gescènic. 26ª Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega
Del 7 al 10 de setembre. Stand A33.

o

IV Edició Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles
Dimecres 18 d’octubre 17.00 hores. Institut del Teatre.

o

Publicació del III Premi Fundació Romea de Textos Teatrals. Gènesi 3.0 de
Gerard Guix. Arola Editors.

o

Publicació de la Memòria Fundació Romea 2001-06

Activitats Temporada 2006/07

 Cicle La llibertat d’expressió i Lorca eran todos de Pepe Rubianes
o Dilluns 9 d’octubre.
19.30 hores
Els partits polítics i la llibertat d’expressió.
A càrrec de representats dels partits parlamentaris de Catalunya
Moderador: Daniel Martínez
o

Dimecres 11 d’octubre
19.30 hores
Està en perill la llibertat d’expressió?
Amb Josep Ramoneda
Moderador: Daniel Martínez
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 Cicle La ciència al teatre
Del 6 al 27 de novembre. Amb motiu del Centenari de la concessió del Premi
Nobel de Fisiologia i Medecina a Santiago Ramón y Cajal

o

Dilluns 6 de novembre
19.30 hores
Lectura dramatitzada: Los Borrachos, d’Antonio Álamo
Direcció: Carles Canut
Intèrprets: Chantal Aimée, Xavier Albertí, Xavi Capdet, Joan Carreras, Pere
Eugeni Font, Dani Klamburg, Jordi Llordella, Joan Negrié, Biel Querol, Mingo
Ràfols i Carles Sales

o

Dilluns 20 de novembre
19.30 hores
Lectura dramatitzada: Copenhaguen, de Michael Frayn
Traducció: Marc Rosich
Direcció: Pau Miró
Intèrprets: Òscar Intente, Jaume Comas i Rosa Vila

o

Dilluns 27 de novembre
19:30 hores
Taula rodona: Els descobriments, la societat i l’ètica, amb Vladimir de Semir
i Ramon Folch

 “Festival Alternativa”, del 10 al 18 de novembre. Institut Français de
Barcelone
o

Dilluns 13 de novembre
21.00 hores
Lectura dramatitzada: L’amant, de Marguerite Duras
Adaptació teatral: Robert Lacombe
Intèrprets: Astrid Bas
Música: Ami Flammer

 Cicle Nits de teatre, contes i poesia al Romea
En col·laboració amb Caixa Catalunya
o

Dilluns 11 de desembre
21.00 hores
Nadal al Romea: Ja hi som, una altra vegada!
Direcció: Carles Canut.
Intèrprets: Àngels Bassas, Roser Camí, Carles Canut, Lídia Pujol, Mingo
Ràfols, Pep Ribas, Boris Ruiz i Carme Sansa
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 Butlletins “InFomaRt”
o

Dilluns 25 de setembre

o

Dilluns 18 de desembre

o

Dilluns 5 de març

o

Dilluns 4 de juny

 Setmana de la novel·la negra a Barcelona
En col·laboració amb l’ICUB
o

7 Febrer 2007
18.00 hores
Henning Mankell i els seus lectors. Amb l’escriptor Henning Mankell

 Dia Mundial del Teatre
o

Dilluns 26 de març
19.30 hores
Lectura del conte: En el parque de Gao Xingjian. ElCobre Ediciones
Intèrprets: Mireia Aixalà, Òscar Intente i Victòria Pagés
Direcció: Carles Canut
Presentació del llibre: Contra los ismos, per Joan Ollé. ElCobre Edicions
Conferència: Cap a una nova dramatúrgia, a càrrec de Gao Xingjian (Premi
Nobel de Literatura 2000)

o

Dimarts 27 de març
11.00 a 18.00 hores.
Exposició de vestuari: Les actrius es vesteixen al Romea
13.30 hores.
Tutela de la plaça Canonge Colom i lectura del manifest
14.00 hores
Brindis

 Recital de poesia francesa. Durant la “Setmana de la Poesia de Barcelona”.
En col·laboració amb Caixa Catalunya
o

Dilluns 7 de maig
19.30 hores. Amputation. Textos de Rimbaud, Baudalaire i Verlaine, entre
altres.
Dramatúrgia: Jordi Faura
Direcció: Jordi Faura i Abel Coll
Intèrprets: Abel Coll, Ernest Villegas, Jorge Peña, Ricard Serra i Claudi
Domingo

12

Memòria d’activitats 2006/07

Activitats paral·leles a les obres de la temporada 2006- 07

Amb motiu de l’estrena de l’obra Plataforma de Michel Houellebecq

 Una aproximació a l’obra de Michel Houellebecq. Amb la col·laboració de
l'Institut Français de Barcelone
Del 19 de febrer al 12 de març
o

Dilluns 19
19.30 hores.
Conferència: Michel Houellebecq: un món en si mateix, a càrrec de Gilles
Brinon

o

Dilluns 12 de març
21.00 hores
Lectura dramatitzada de textos de Michel Houellebecq
Direcció: Calixto Bieito
Traducció: Marc Rosich
Amb Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya; Xavi Bosch,
director d’informatius de RAC 1; Gemma Nierga, periodista; Dolors
Lamarca, directora Biblioteca Nacional de Catalunya; i el músic Àlex
Ramírez

Amb motiu de l’estrena de l’obra Los Soldados de Salamina, de Javier Cercas
o

Dimarts 30 d’abril
19.30 hores.
Conferència: La falange de Rafael Sánchez-Mazas, amb el Dr. Joan Maria
Thomàs

Amb motiu de l’estrena de l’obra Gènesi 3.0 de Gerard Guix

 Cicle de Nous Autors
o

Lectura dramatitzada: Emergència, de Marta Buchaca
Dilluns 11 de juny
19.30 hores
Direcció: Carles Canut
Intèrprets: Àngels Bassas, Roser Camí, Pablo Derqui, Susanna Garanacha
i Mònica Glaenzel. Amb les veus de Claudi Domingo i Pep Ribas

o

Lectura dramatitzada: Aluminosi, de Manuel Veiga
Dilluns 18 de juny
19.30 hores
Direcció: Emilià Carilla
Intèrprets: Àngela Jové, Blanca Pàmpols, Mont Plans i Manel Sans

13

Memòria d’activitats 2006/07

 L’espai de l’espectador. Una trobada entre el teatre i l’espectador
•
•
•
•
•

Tennessee
Carnaval
Plataforma
Passat el riu
Gènesi 3.0

02/10/2006
04/12/2006
12/03/2007
25/06/2007
09/07/2007
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3. ACTIVITATS PARAL·LELES A LA TEMPORADA 2006/07
Amb motiu de Plataforma de Michel Houellebecq
3.1. UNA APROXIMAXIÓ A L’OBRA DE MICHEL HOUELLEBECQ
3.1.1 Conferència: Michel Houellebecq: un món en si mateix
Dilluns 19 de febrer
19.30 hores
A càrrec de Gilles Brinon

3.1.2 Lectura dramatitzada de textos de Michel Houellebecq
Dilluns 12 de març
21.00 hores
Direcció: Calixto Bieito
Traducció: Marc Rosich
Amb Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya; Xavier Bosch,
director d’informatius de RAC 1; Gemma Nierga, periodista; Dolors Lamarca,
directora Biblioteca Nacional de Catalunya; i el músic Àlex Ramírez

El president del Parlament de Catalunya i Calixto Bieito
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Michel Houellebecq (Illa de la Réunion, 1958)
Poeta, novel·lista i assagista francès. Les seves novel·les Les partícules
elementals i Plataforma són fites de la nova narrativa francesa de finals del
segle XX i començaments del XXI. Ambdues li van atorgar consideració
literària però també van donar lloc a l’anomenat «fenomen Houellebecq»,
que va provocar nombrosos i apassionats debats en la premsa
internacional. Resideix des de fa algun temps al Cap de Gata (Almeria,
Espanya).

Amb motiu de Soldados de Salamina, de Javier Cercas
3.2. Conferència: La falange de Rafael Sánchez-Mazas
Dilluns 30 d’abril
19.30 hores
A càrrec de Joan Maria Thomàs
Joan Maria Thomàs
Professor Titular d'Història Contemporània en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Research Fellow en la University of Wisconsin-Madison. Ha estat professor ajudant de la
Universitat Autònoma de Barcelona i de doctorat a la URV i a la Universitat de València. Premi
Ciutat de Barcelona d'Història (1992). Premi de la Crítica "Serra d'Or" (1993).

Un moment de la conferència de Joan Maria Thomàs
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Amb motiu de Gènesi 3.0, de Gerard Guix
3.3. CICLE DE NOUS AUTORS
3.3.1 Lectura dramatitzada: Emergència, de Marta Buchaca
Dilluns 11 de juny
19.30 hores.
Direcció: Carles Canut
Intèrprets: Àngels Bassas, Roser Camí, Pablo Derqui, Sussana Garanacha,
Mònica Glaenzel i les veus de Claudi Domingo i Pep Ribas

3.3.2 Lectura dramatitzada: Aluminosi, de Manuel Veiga
Dilluns 18 de juny
19.30 hores
Direcció: Emilià Carilla
Intèrprets: Àngela Jové, Blanca Pampols, Mont Plans i Manel Sans

A propòsit del III Premi Fundació Romea de Textos Teatrals, la Fundació Romea per a
les Arts Escèniques va organitzar novament el Cicle de Nous Autors. L’activitat va
incloure dues lectures dramatitzades dels finalistes del darrer certamen.
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4. ALTRES ACTIVITATS 2006/07
4.1. CICLE “LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I LORCA ERAN TODOS”

Amb motiu de l’obra Lorca eran todos, escrita i dirigida per Pepe
Rubianes.
En un moment en que la llibertat d’expressió torna a estar
d’actualitat, la Fundació Romea per a les Arts Escèniques
organitza un cicle d’activitats amb la intenció de generar un espai
de debat i reflexió sobre ella.

4.1.1. Debat: Els partits polítics i la llibertat d’expressió, a càrrec dels
representants dels partits polítics catalans.
-

Dilluns 9 d’octubre. 19.30 hores
Lloc: Teatre Romea

D’esquerra a dreta: Daniel Martínez, president de la Fundació Romea,
Jordi Portabella (ERC), Xavier Trias (CiU), Lídia Santos (PSC) i Carlos Jiménez Villarejo (IC-V).
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4.1.2. Conferència: Està en perill la llibertat d’expressió?, a càrrec del filòsof Josep
Ramoneda
-

Dimecres 11 d’octubre. 19.30 hores
Lloc: Vestíbul del Teatre Romea

Josep Ramoneda durant la conferència

Les activitats es van emmarcar en un context predominantment polèmic degut a l’estrena de l’obra Lorca
eran todos, autor de la qual va provocar opinions adverses entre la població, conseqüencia d’unes
desafortunades declaracions a la Televisió de Catalunya.
L’interès suscitat per aquestes declaracions, pels motius que les provocaren i pel contingut de l’obra en si,
van fer que la ciutadania s’interessés extremadament per ambdues activitats, que van tractar el tema de la
censura i la llibertat d’expressió des de punts de vista diferents.
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4.2 CICLE “LA CIÈNCIA AL TEATRE”
Del 6 al 27 de novembre. Amb motiu del Centenari de la concessió del Premi
Nobel a Santiago Ramón y Cajal
4.2.1 Lectura dramatitzada: Los Borrachos, d’Antonio Álamo
o

Dilluns 6 de novembre
19:30 hores
Intèrprets: Chantal Aimée, Xavier Albertí, Xavi Capdet, Joan Carreras, Pere
Eugeni Font, Dani Klamburg, Jordi Llordella, Joan Negrié, Biel Querol, Mingo
Ràfols i Carles Sales
Direcció: Carles Canut

Antonio Álamo (Córdoba,1964). És un dels dramaturgs més
destacats del panorama espanyol. Entre les seves obres trobem
La oreja izquierda de Van Gogh (Premi Marqués de Bradomín
1991), Los borrachos (Premi Tirso de Molina 1993 i Premi Ercilla al
millor muntatge de l’any), Los enfermos (Premi Born 1996) o
Grande como una tumba (Premi Caja España 2000). La seva
darrera producció, Caos, ha estat un dels èxits de la última
temporada.

Los Borrachos
L’agost de 1939, el savi Albert Einstein va escriure al president dels Estats Units,
advertint-lo de que la desintegració nuclear en cadena podia produir una bomba
atòmica més devastadora que qualsevol de les armes conegudes fins aleshores. En un
esforç secret amb Canadà i Gran Bretanya, Roosevelt va donar llum verda a un treball
d’investigació que cinc anys més tard culminaria amb el llançament de la bomba
atòmica sobre la població civil d’Hiroshima.
Aquesta obra tracta sobre les conseqüències de tal acció. De com els científics
responsables d’aquell fet (Oppenheimer entre ells) “celebren” de manera macabra i
agre la fita aconseguida al campament de Los Álamos, base de les seves
investigacions.
D
’
e
s
q
u
e
r
r
a
D
’
e
squerra a dreta: Jordi Llordella, Pep Ribas, Joan Negrié, Biel Querol, Carles Canut, Joan Carreras, Chantal
Aimée, Xavier Albertí, Carles Sales, Dani Klamburg i Pere Eugeni Font
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4.2.2 Lectura dramatitzada: Copenhaguen, de Michael Frayn
o

Dilluns 20 de novembre a les 19:30 hores
Intèrprets: Jaume Comas, Òscar Intente i Rosa Vila
Direcció: Pau Miró

Copenhaguen
L'obra tracta sobre la trobada que es va produir a Copenhague el 1941, en plena Segona
Guerra Mundial, entre el físic danès Niels Bohr i l'alemany Werner Heisenberg. El 1913,
Bohr havia formulat els principis essencials de la descripció quàntica dels àtoms, proposant
l’anomenat model de Bohr. Heisenberg, de la seva banda, va publicar el 1925 un treball
considerat fundacional sobre la mecànica quàntica.

D’esquerra a dreta: Rosa Vila, Jaume Comas i Òscar Intente

4.2.3 Taula rodona: Els descobriments, la societat i l’ètica, amb el periodista
Vladimir de Semir i el socioecòleg Ramon Folch
o

Dilluns 27 de novembre
19:30 hores
Ramon Folch

Doctor en Biologia, socioecòleg. Els seus camps d'actuació són la
recerca i la gestió territorial i urbanística des d'una aproximació
sostenibilista, enfocament que ell mateix ha contribuït a definir i
desenvolupar. Des de 1994 dirigeix un estudi professional propi,
ERF, Gestió i Comunicació Ambiental, SL , i des de 2004 és
president del Consell Social de la Universitat Politècnica de
Catalunya. També és secretari general del Consell Assessor
Internacional del Fòrum Llatinoamericà de Ciències Ambientals (La Plata, Argentina) i professor
de la seva Càtedra UNESCO/FLACAM per al Desenvolupament Sustentable, membre del
Capítol Espanyol del Club de Roma i membre numerari d'Ecologia Vegetal de l'Institut d'Estudis
Catalans.
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Vladimir de Semir
Periodista. Professor associat de Periodisme Científic dels Estudis de Periodisme
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Dirigeix el Màster en
Comunicació Científica en l'Institut d'Educació Contínua de la UPF. En aquesta
universitat també coordina el grup d’estudis i anàlisi social
denominat Observatori de la Comunicació Científica. Membre de la Comissió per
a l'Estímul de la Cultura Científica de la Generalitat de Catalunya i de la
xarxa internacional Public Communication of Science and Technology. Director
d'Eco 24 horas, diari metropolità de Barcelona, i assessor de Ciència i Salut de La Vanguardia.

Vladimir de Semir i Ramon Folch

4.3. “FESTIVAL ALTERNATIVA”, del 10 al 18 de novembre
En col·laboració amb l’Institut Français de Barcelone

4.3.1 Lectura dramatitzada: L’amant de Marguerite Duras
o

Dilluns 13 de novembre
21.00 hores
Adaptació teatral: Robert Lacombe
Intèrpret: Astrid Bas
Música: Ami Flammer

Seguint amb les freqüents col·laboracions entre la Fundació Romea i l’Institut Français,
afrontem un nou repte escènic, la lectura d’una de les escriptores més denses i
controvertides del panorama francès, Marguerite Duras i el seu món cinematogràfic.
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Marguerite Duras (Indoxina, 1914 – París, 1996)
Novel·lista, dramaturga, guionista i directora francesa. Va néixer a
Saigon, Indoxina, però es traslladà a París a començaments de
1930. La seva primera novel·la important, Un dic contra el Pacífico
(1950), narra la vida d’una família francesa empobrida a Indoxina.
Altres novel·les importants són Moderato cantabile (1958) i la semi
autobiogràfica L’amant (1984), que va obtenir el premi Goncourt. El
1960 Duras va escriure el guió per a la pel·lícula d’Alain Resnais
Hiroshima mon amour. De tendència existencialista en un principi,
evolucionà cap a les formes del nouveau roman. Entre les seves
pel·lícules cal destacar India Song (1975). Duras va morir a París el
1996.

Astrid Bas
Es va formar a l'Escola del Teatre Nacional d'Estrasburg i al
Conservatori Nacional Superior d'Art Dramàtic (on va rebre
classes de la Madeleine Marion i de la Dominique Valadié).
Encara no havia acabat la seva formació en el moment en què
coneix Georges Lavaudant, durant un període de pràctiques.
Aquesta trobada els portarà a una col•laboració duradora i a
una sèrie de papers com a La Cour des comédiens,
representada a la Cour d’Honneur del Palau dels Papes, al
Festival d’Avinyó de l'any 1997; a La Mort de Danton, l'any
2002; i a Hamlet (un somni), l'any 2006. L’Astrid Bas també
ha treballat sota la direcció d'Alain Ollivier, d'Anatoli Vassilieff,
de Bruno Bayen, d'Hélène Vincent, d'Eugène Durif, de
Christophe Perton, de Frédéric Fisbach, de Jean-Marie Patte,
o d'Yves Beaunesne, entre d'altres.Ella mateixa va dirigir,
l'any 1999, unes lectures de Livres Perdus de Roger Dextre, al
Petit Odéon, i també va signar la direcció de Matériau
Platonov, un espectacle presentat l'any 2003 als Ateliers Berthier del Teatre de l'Odéon de
París.

Amy Flammer
Ha treballat molt en la música de les pel•lícules de
Marguerite Duras i és la "segona veu" d'aquesta lectura.
El cant del violí, a mig camí entre diàleg i decorat sonor,
acompanya la lectura d’una manera natural, perquè la
mateixa obra de la Marguerite Duras és plena de
reminiscències musicals i està escrita amb musicalitat.
Violinista i pedagog de formació clàssica (1r premi de
violí l’any 1969 al conservatori de París), Ami Flammer
segueix una carrera de solista (amb l'Orquestra Liszt de
Budapest, la Nova Orquestra Filharmònica de RadioFrance, els concerts Pasdeloup i Lamoureux i amb l'Orquestra Filharmònica de Moscou) alhora
que es dóna a conèixer dins del món de la música de cambra en diverses manifestacions.
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Ami Flammer i Astrid Bas durant la lectura

4.4. CICLE NITS DE TEATRE, CONTES I POESIA AL ROMEA
Espectacle presentat per TEL·ENTRADA de Caixa Catalunya
4.4.1 Nadal: Ja hi som, una altra vegada!
o

Dilluns 11 de desembre 21:00 hores
Direcció: Carles Canut
Intèrprets: Carles Canut, Carme Sansa, Mingo Ràfols, Roser Camí, Boris
Ruiz, Àngels Bassas, Pau Figueres, Pep Ribas, Lídia Pujol i Miquel Àngel
Cordero
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D’esquerra a dreta: Carles Canut, Carme Sansa, Mingo Ràfols, Roser Camí, Àngels Bassas, Pau Figueres,
Pep Ribas, Lídia Pujol i Miquel Àngel Cordero

Un any més, la Fundació Romea va celebrar el Nadal amb els seus mecenes i el
públic general amb aquest acte no tan “típicament nadalenc”.
També com l’any passat, al final de la representació els assistents van poder brindar
amb la companyia per acabar de felicitar les festes.

4.5 SETMANA DE LA NOVEL·LA NEGRA A BARCELONA
4.5.1 Trobada de Henning Mankell amb el seus lectors
Importants autors del panorama de la novel·la negra europea es van tornar a reunir a
Barcelona per debatre alguns aspectes d’aquest gènere o fer-nos conèixer les seves
obres. Al Teatre Romea va arribar l’escriptor Henning Mankell per trobar-se amb el
seus lectors.
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Un moment de la trobada al Teatre Romea

Henning Mankell escoltant una de les preguntes del públic
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4.6 DIA MUNDIAL DEL TEATRE 2007
El Dia Mundial del Teatre va ser el moment que la Fundació Romea per a les Arts
Escèniques va aprofitar per moure fitxa i convertir-se en una eina imprescindible de
participació cultural.
Un any més hem reunit forces per mostrar públicament que tenim veu i que estem
disposats a col·laborar amb el creixement de la cultura, la visió de nous horitzons i la
recuperació del patrimoni històric.
4.6.1 Dilluns 26 de març
19.30 hores
4.6.1.1 Lectura del conte En el parque de Gao Xingjian
Intèrprets: Mireia Aixalà, Òscar Intente i Victòria Pagès
Direcció: Carles Canut
4.6.1.2 Presentació llibre Contra los ismos, de Gao Xingjian per Joan
Ollé
4.6.1.3 Conferència: Cap a una nova dramatúrgia, amb Gao Xingjian
GAO XINGJIAN (Xina, 1940)
Neix a Ganzhou, Xina, el 1940. Cursa els estudis en
llengües estrangeres a Pekin, on exerceix com a traductor
de francès fins els anys 70. A partir d’aquesta data es veu
obligat a treballar al camp cinc anys i retorna a la seva
feina com a traductor a la ciutat de Pekin.
El seu primer assaig sobre “l’art de la novela moderna”
suscita a Xina un gran debat sobre “Modernisme i
Realisme”.
La seva obra Signal d’alarme (Senyal d’alarma) marca
l’any 1981 l’inici del teatre experimental a Xina i la fa
objecte d’una gran polèmica. Dos anys més tard, Gao
Xingjian tornarà a sacsejar la societat xiesa amb l’obra
Arrêt de bus (Parada d’autobús), que és prohibida per les
autoritats, convertint-se l’autor en objectiu dels virulents
atacs del moviment polític “contra la contaminació
espiritual”.
Havent abandonat Pekin troba com la següent obra que
publica, L’homme sauvage (l’Home salvatge), genera una
nova polèmica. Enmig de tot el caos suscitat per aquest
autor els governs francès i alemany conviden Xingjian a
una estada de vuit mesos a Europa.
Darrera de cada prohibició a Xina (l’obra L’autre rive es
veu vetada abans de ser representada) Europa es fascina
cada vegada més per l’autor, que acaba abandonant el
país natal per traslladar-se a París el 1987, ciutat on
resideix actualment. Ja a Europa finalitza l’escriptura el
1990 de La montagne de l’âme (La muntanya de l’ànima) i publica La fuite (La fugida), que
provoca la prohibició definitiva de totes les seves obres a la Xina. Ja l’any 2000, rep el Premi
Nobel de Literatura i és nomenat Cavaller de l’ordre de la legió d’honor pel president de la
República Francesa.
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Moments després de la lectura del conte En el parque, el director teatral Joan Ollé ens
va parlar del darrer llibre Contra los ismos, del premi Nobel. Una reflexió sobre la
creació literària que duu a l’autor a considerar la situació dels intel·lectuals xinesos
enfront del poder, amb els consegüents conflictes entre estètica i ideologia

Joan Ollé presentant el llibre

I de seguida va començar la conferència del Premi Nobel titulada Cap a una nova
dramatúrgia

Gao Xingjian durant la seva conferència
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4.6.2. Dimarts 27 de març
4.6.2.1 Exposició: Les actrius es vesteixen al Romea
11.00 hores
4.6.2.2 Tutela de la plaça Canonge Colom i de la escultura A Margarida
Xirgu. Lectura oficial del Manifest del Dia Mundial del Teatre
13.30 hores

Una part de l’exposició al vestíbul del Teatre Romea

Acte a la plaça Canonge Colom
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4.7 SETMANA DE POESIA DE BARCELONA
4.7.1 Espectacle: Amputation
Direcció: Abel Coll i Jordi Faura
Data: 7 de maig
Hora: 21.00 hores
Lloc: Teatre Romea
Intèrprets:Ernest Villegas, Jorge
Peña, Ricard Serra, Abel Coll,
Claudi Domingo

Amputation va tractar la mort literària de Rimbaud com a metàfora de la mort de la
lletra escrita i l’espectacle és el resultat d’una selecció de textos dels poetes Michel
Houellebecq, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Paul Marie Verlaine, Stéphane
Mallarmé i Marcel Schwob

Ricard Serra i Claudi Domingo
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4.8 INFORMAR’T!: El butlletí de la Fundació Romea.
(...) Hem decidit crear aquest butlletí informatiu trimestral amb l’’afany d’informar sobre les
nostres activitats, tant passades com futures i amb la intenció de ser eina d’intercanvi
d’impressions amb el lector. (...)
Daniel Martínez de Obregón, President de la Fundació Romea

InFormaR’t! és un imperatiu, una invitació del tot kantiana al “sapere aude!”.
Volem que els consumidors de cultura, la gent de carrer, s’atreveixi a saber una mica
més.
El butlletí, de caràcter trimestral, ha estat concebut en un principi com a Newsletter
per difondre entre els mecenes de la Fundació Romea, les institucions culturals,
universitats, biblioteques i públic general interessat a fi d’abastar una franja de lectors
àmplia i gens elitista.
Cada butlletí inclou una entrevista a un dels molts protagonistes del sector teatral,
també un article d’opinió sobre l’escena cultural, una secció “hemeroteca” amb les
conferències o tertúlies que s’han dut a terme anteriorment a la Fundació Romea així
com informació relacionada amb la Fundació, el teatre i ... fins un toc d’humor final.
Per altra banda, el butlletí mereix una versió impresa i reutilitzable. Amb el lema
“No el llencis, passa’l!”, volem donar vida i continuïtat a cadascun dels
exemplars que circulin per la ciutat, de tal manera que la informació cultural que
volem difondre no es perdi mai.
La temporada 2006-2007 ha comptat amb la publicació i enviament telemàtic de quatre
butlletins en les següents dates:
-

Dilluns 18 de setembre 2006, nº 1
Dilluns 18 de desembre 2006, nº 2
Dilluns 5 de març 2007, nº 3
Dilluns 4 de juny 2007, nº 4
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4.9. L’ESPAI PER A L’ESPECTADOR. Una trobada entre el teatre i el públic

L’espai per a l’espectador és un lloc de trobada al
vestíbul del Romea pel públic que vol compartir opinions
sobre l’obra que acaben de veure. Es tracta d’una
iniciativa que respon a les peticions que durant tot l’any
hem anat rebent a la Fundació Romea. És un projecte
basat en la confiança amb l’espectador, que tindrà un
espai propi on sentir-se còmode entre l’altra gent i podrà
prendre un cafè i fer el seu particular debat.
Dates de les trobades:
•
•
•
•
•

Tennessee.................................................... 02/10/2006
Carnaval ...................................................... 04/12/2006
Plataforma................................................... 12/03/ 2007
Passat el riu................................................. 25/06/2007
Gènesi 3.0................................................... 09/07/2007

Carles Canut compartint les opinions dels espectadors de Plataforma
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5. LINEA DE FOMENT A LA FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ
5.1 Diploma de Postgrau en Producció i Gestió d’Espectacles
En el mes d’octubre de 2006 va començar la quarta edició del Postgrau en Producció i
Gestió d’Espectacles que la Fundació Romea du a terme conjuntament amb la
Universitat de Barcelona i l’Institut del Teatre. Compta amb un total de 21 alumnes
inscrits, que han realitzat pràctiques a institucions culturals com el Festival de Jazz de
Terrassa, Focus, Teatro de los sentidos, Sala Beckett, Festival Sonar i Karibi
promotors musicals, entre d’altres.
L’objectiu continua sent formar professionals de la producció i la programació
d’espectacles que busquin un espai de conceptualització de la seva feina, una
formació continuada i l’acreditació universitària corresponent.

5.2 Quaderns Gescènic
Gescènic, en col·laboració amb la Fundació Romea, ha
creat una línia editorial pròpia consistent en una col·lecció
de monografies breus sobre gestió escènica. L’objectiu de
la col·lecció és posar a l’abast del sector de les arts
escèniques reflexions, models, estratègies, experiències i
tècniques que permetin millorar la gestió de les empreses i
activitats, d’acord amb els objectius generals del programa
Gescènic. La col·lecció s’edita en català i castellà.
Hem publicat 2 títols fins ara:
o
o

La gestió de les arts escèniques en temps difícils
Pla estratègic del sector de les arts escèniques a
Mallorca

El Consell Editorial està format per Carles Molinet, Toni Benavent, Joan Carles
Dauder, Eduardo Galán, Carles Canut, Lluís Bonet i Jaume Colomer.

5.3 Publicació de l’obra de teatre Gènesi 3.0 de Gerard Guix.
Fundació Romea de Textos Teatrals. Arola Editors.

III Premi
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5.4 Publicació Memòria Fundació Romea 2001 – 06.
Aquesta temporada es va publicar la memòria commemorativa del 5è aniversari
de la Fundació Romea a on es recullen les activitats, lectures, conferències,
exposicions, debats... d’aquest cinc anys sota la gestió del Sr. Miquel Lumbierres.

Roda de premsa de la Fundació Romea en la que es va presentar la memòria de 5 anys
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Des dels seus inicis, aquesta institució ha rebut el suport de la societat civil catalana
amb l’objectiu de recuperar i estimular la iniciativa social al voltant de l’activitat teatral.
El Cercle d’Amics de la Fundació Romea és un col·lectiu de persones i empreses que,
mitjançant la seva aportació de mecenatge, donen suport a la Fundació. No obstant,
són molt més que un suport econòmic, doncs participen activament en tots els actes
que s’organitzen des de la Fundació, creant així un públic que no només consumeix
teatre, sinó que també participa en els debats del sector, coneix els autors de les obres
i està en contacte amb les últimes tendències europees en l’àmbit de les arts
escèniques; és a dir, un públic crític i fidel.
Aquest col·lectiu constitueix el veritable agent de la política cultural i social de l’entitat.
Els ciutadans que en formen part són els que li garanteixen la supervivència i
continuïtat.
Per formar part del Cercle d’Amics de la Fundació Romea existeixen diferents
modalitats de mecenatge:







Mecenes de Bronze
Mecenes de Plata
Mecenes d’Or
Protector
Protector de Plata
Protector d’Or

Actualment, els mecenes de la Fundació Romea sumen un total de 292 mecenes
dividits entre persones, entitats i empreses. Per agrair el suport que ens atorguen, tots
ells compten amb un tracte preferencial i un seguit d’avantatges relacionats amb la
programació del teatre i les activitats que programem.
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EVOLUCIÓ CERCLE D’AMICS DE LA FUNDACIÓ ROMEA
2003-2007

1. MECENES 2003*







Protectors d’Or: Protectors de Plata: Protectors: Mecenes d’Or: 33
Mecenes de Plata: 19
Mecenes de Bronze: 75
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2. MECENES 2004*







2005

2006

2007
(a 16/05)

Protectors d’Or: Protectors de Plata: Protectors: 3
Mecenes d’Or: 40
Mecenes de Plata: 29
Mecenes de Bronze: 116

3. MECENES 2005 **







Protectors d’Or: 1
Protectors de Plata: Protectors: 6
Mecenes d’Or: 54
Mecenes de Plata: 44
Mecenes de Bronze: 169

4. MECENES 2006**







Protectors d’Or: 2
Protectors de Plata: Protectors: 9
Mecenes d’Or: 53
Mecenes de Plata: 44
Mecenes de Bronze: 158
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5. MECENES 2007***







Protectors d’Or: 3
Protectors de Plata: 1
Protectors: 11
Mecenes d’Or: 55
Mecenes de Plata: 54
Mecenes de Bronze: 168

TOTAL MECENES A 16/06/2007: 292

* Imports per categoria anys 2003, 2004 i de gener a agost 2005:
Protector d’Or: 9.000,00€
Protector de Plata: 6.000,00€
Protector: 3.000,00€
Mecenes d’Or: 300€
Mecenes Plata: 200€
Mecenes Bronze: 100€
** Imports per categoria anys 2005 (de setembre a desembre) i any 2006:
Protectors Or: 9.000,00€
Protectors Plata: 6.000,00€
Protectors: 3.000,00€
Mecenes d’Or: 350€
Mecenes Plata: 250€
Mecenes Bronze: 150€
*** Imports per categoria any 2007 (situació actual a 16/06)
Protectors Or: 9.000,00€
Protectors Plata: 6.000,00€
Protectors: 3.000,00€
Mecenes d’Or: 350€
Mecenes Plata: 250€
Mecenes Bronze: 150€
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PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ROMEA

Miquel Fañanàs
Ignasi Alegre de Miquel
José Manuel Canals
Jordi González Moltó
Amparo Martínez Jiménez
Marcel·lí Reyes Vidal
Àngel Torrecillas Izquierdo
President:
Daniel Martínez de Obregón
Secretari:
Félix Martínez

FUNDACIÓ ROMEA
Director:
Carles Canut i Bartra
Equip:
Marta Queralt Vila
Ivet Boltà
Estudiant en pràctiques:
Oriol Navarro

42

Memòria d’activitats 2006/07

43

Memòria d’activitats 2006/07

